Aanvraag
Vergunning vrijstelling voor erfgoederen

Douane
Belastingdienst

Gebruiksaanwijzing

Met dit formulier vraagt u aan, een Vergunning vrijstelling voor
erfgoederen. Met deze vergunning mag u geërfde, persoonlijke goederen
met vrijstelling van belastingen in Nederland invoeren.
Voorwaarden

Om de vergunning te krijgen, moet u voldoen aan de volgende
voorwaarden:
–	U woont in Nederland.
–	U voert de goederen in met vrijstelling van belastingen bij invoer,
binnen twee jaar nadat u de goederen definitief hebt verkregen.
–	Zijn de goederen verkregen door een rechtspersoon, bijvoorbeeld een
stichting? Dan geldt de vrijstelling alleen als de rechtspersoon een
activiteit uitoefent zonder commerciële doeleinden.
De vrijstelling geldt niet voor de volgende goederen:
–	alcoholhoudende producten
–	tabak en tabaksproducten
–	bedrijfsvoertuigen
–	niet-draagbaar materiaal voor beroepsdoeleinden
–	voorraden grondstoffen, eindproducten of halffabrikaten
–	levend vee en voorraden landbouwproducten, als de hoeveelheden
hiervan groter zijn dan de normale voorraad van een gezin
Voert u ook een vervoermiddel in? Dan geeft u dat aan bij vraag 3. Is het
vervoermiddel een auto of motor? En krijgt u daarvoor vrijstelling van
belastingen bij invoer? Dan krijgt u twee afzonderlijke vergunningen.
Een vergunning voor de goederen en een vergunning voor de auto of
motor.

1

Aanvrager

1a

Naam of naam rechtspersoon				
Adres				
Postcode en plaats				

DO 241 - 2Z*3FOL

Telefoonnummer				
1b

Burgerservicenummer
(alleen invullen door particulieren)		

1c

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (alleen invullen door organisaties)		

2

Datum verkrijging

2a

Op welke datum is de erflater overleden?		

2b

Op welke datum hebt u de goederen
definitief verkregen? Vermeld de datum 		
waarop u kon beschikken over de
goederen

Bijlagen

Stuur met uw aanvraag de volgende stukken mee:
–	een kopie van uw paspoort
–	het bewijs van inschrijving in de basisadministratie van uw gemeente
Vertegenwoordigt u een rechtspersoon? Overleg dan een origineel
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden.
–	twee ondertekende goederenlijsten
Vermeld hierop de goederen die u wilt invoeren.
–	een verklaring van een notaris of een vergelijkbare functionaris
waaruit blijkt:
– dat de goederen van een erfenis zijn
– op welke datum de erflater is overleden
– op welke datum u de goederen definitief hebt verkregen
Wilt u een auto of motor of een ander vervoermiddel invoeren zonder
betalen van belastingen bij invoer?
Stuur dan ook een kopie mee van:
–	het kenteken- of registratiebewijs
–	het aankoop- of eigendomsbewijs
Beantwoord de vragen volledig. Gebruik dit formulier ook als u een
wijziging wilt doorgeven. Beantwoord dan alleen vraag 1 en de vraag of
vragen waarvoor de gegevens zijn veranderd. Hebt u bij een bepaalde
vraag niet genoeg invulruimte? Ga dan verder op een eigen bijlage.
Zet op elke bijlage uw naam en handtekening.
Opsturen

Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar:
Belastingdienst/Douane
Postbus 3070
6401 DN Heerlen
The Netherlands

Aanvraag Vergunning vrijstelling voor erfgoederen

2

3

Vervoermiddelen

3a

Voert u een auto of motor of een ander 			
Nee, ga naar vraag 4
vervoermiddel in? 					
Ja, namelijk
								 Auto
Aanhangwagen
Caravan
Motor
Pleziervaartuig
Sportvliegtuig
 Anders, namelijk
						

3b

Wat zijn de gegevens daarvan? Voert u meer vervoermiddelen in? Beantwoord deze vraag dan op een aparte bijlage.
Merk				
Type				
Bouwjaar				
Identificatienummer				
Kenteken- of registratienummer			
Datum afgifte kenteken- of registratiebewijs
Land van afgifte				
Aankoopdatum				

4

Dieren
Let op! U mag dieren alleen meenemen als het uw huisdieren zijn en als ze niet zijn bestemd voor de verkoop of handel.
Voor het meenemen van sommige dieren gelden speciale voorwaarden.
Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon Douane: 0800 - 0143. Of vanuit het buitenland: +31 45 574 30 31.

4

Voert u één of meer dieren in?					
							

Nee, ga naar vraag 5
Ja, vermeld de diersoort(en) en het aantal per soort

							
							
5

Andere vrijstellingen van belastingen

5a

Hebt u ook ergens anders een vrijstelling 		
van belastingen bij invoer voor de 			
goederen aangevraagd?

5b

Bij welke douaneautoriteit en op welke 		
datum hebt u de vrijstelling aangevraagd?
		 				

5c

Hebt u de vrijstelling gekregen?				

Nee, ga naar vraag 6
Ja

Nee, vermeld de reden waarom u geen vrijstelling hebt gekregen

				 		
				

			

								
6

Datum binnenkomst

6

Op welke datum(s) verwacht u dat de
goederen en/of dieren in Nederland 		
aankomen? Of op welke datum zijn ze
aangekomen?

7

Ondertekening
Naam				
Plaats en datum				

Handtekening				
Aantal bijlagen				

Ja

